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DARBININKAS > 
366 Broadway, Boston 27, 
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KfcteUka! tari raportų
Ūko* ir MdivefitžnMUi dvi ktlftlL* 
ką sp*ndo« rartfprinlmo tora na- 
loaMnii DiavuI ir pa&ai Bainy- 
flsi, fc žmontan nandin^eraii, 
neg* pirkimai bažnytinių indų ir 
irt n«gn bažnytinė apeigai. Pa
kol to nempraa viii kitalikai, mot 
negalime tikMia rolankti špantai 
kuri atatiktų Katalikų Baįiyiioi 
rimtybei ir pajBgomi. fpumiij 
vadai, pirmiausia gf ktmlgai, ta
ri įkaityti tai savo didžiauiią ai* 
daviniu. «

Vyskupai Kiliai.

I
•l ’ '

i

OrgatM*
]tynw Katalikų :

■ ' *

. Juozapo DąrlriniiįįiįĮ 

f Sąjungai

h

Kaina 4

TEISIA ARGIVYSKŲPĄ. VĖL KONTROLIUOS.

‘ Pasiūs, — AĮijantų am-
1 • V(^ Lrasidejo nau- basadorių Taryba nutarė gi
ja didelė bažnytinė s byla, naujiiiti daboti Vokietijoj 
ktmmet teisme imta tardyti aimmicijos gaminimą.
Ikti’ogradokatalikų ąrci- 
vyskupas Zepliak. Jis buvo 
galva katalikiškos Bažnvčios 
Rusijoj. Jis kaltinamas pa
sipriešinimo atskyrimo vals
tybės nuo Bažnvčios, konfis- 
kavinio bažnyčių tartų ir už
darymu bažnyčia- kad ne- 

. painioti derybas su Vatika- 
’.nu. Kartu teisiami 16 kata
likų kunigų.

Visi drąsiai laikosi teisme 
ir patvirtino,.~kad sakę, kad 
tik per lavonus tegalės /pa- 

' imti bažnyčių turtus.

f T P i'A yr r/) c<. Ą.V Iii Jaitl L /p /s(> r>ltJ us

ivr/v uito nuo arklio

London. — Anglijos ka
raliaus sūnus Henry bejo
damas nukrito nuo arklio. 
Buvo sutrenkta galva, bet 
taisosi gerai. •

Wa$hinyfon.--~ Pas sekre
torių Hughes buvo atsilan
kęs moterų komitetas su pra
šymu pripažinti Rusijos val
džią. Seki. Hughes pasakė 
nesą galima dabartine Rusi
jos valdžią pripažinti. . Ru
sijos išganymas turi kilti iš 
vidaus, ne antmestas iš lau
ko sakė Hughes.

MAIŠIĄ PASMAUGĖ.

Tokio, Japonija. Japo
nijos žemiausio ji klesa vadi
nama Etą buvo šukei us maiš
tą. Polibi j a j ų maištą pa
smaugė. ; Laukiama maišto 
atsikarto-jiino.Pi'oletii-raitiL 
ri pritarėjų ir iš kitii luo
mu.

-■ ' . . ...

Į SIEROS TRESTAS.

, Rymas. Amerikos ir I- 
talijos kapitalistai sutvėrė 
sieros trustą ir išnaudos Si
cilijos sieros kasyklas. Iš 
ten kasmet bus išgabenama 
20(1,00(1 tonų sieros. ■    

r Lietuvos mimstėrių kabi? 
netas, dėl kurio dekleraci- 
jos seime balsai perpus pa
sidalino, susidėjo iš tų pat 
mniisterių, kurie seniau bu
vo tik su žydit reikalų minis- 
terio priėdit ’ " ;

Švenčionyse lenkai niffl 
dė adv, Fantą,, žydą, Lm 
mm. baisiai .iškojweiktfiJ

"■■■* '''»■■ •■«'•. I-.H ■! Į ! p .

- Kražiuose vagys norėjoj 
piešti valstybinę kasą, Įra 
buvo 3,000 litų.. Naktį aįi 

rakino duris, bet šėpos

NEDARBAS ANGLIJOJ

SUSIRĖMIMAI SU 
. INDIJONAIS.

PIRKO ANGLIŲ 
KASYKLĄ.
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Aloab, Utah. — Tarjr bal
tųjų ir. indijonų įvyko1 susi
rėmimas. Vienas indijonas 
nušauta ir dvi motervs,. su- •l 
žeistos.

Le.rinfffon, Kįj. — Henry 
Ford Kentucky valstijoj 
pirko -125,000 akelių anglių 
kasyklą. Vėžinta, kiek už
mokėjo. Spėjama, kad mo
kėjo tarp 12 ir 20 milijonų 
dolerių.

T^E-BEE ALGAS.

.Lai^retke, Mass. — Amer- 
ican Woįlen Co.‘ paskelbė, 
jog. visiems savo darbinin
kams nutikai. 30 pakels al
gas ant . Tai kompa
nijai dirtfe 20,000 darbinin

ku.' Į
' I- '

SUŽEIDĖ 14 ŽMONIŲ.

P i t tsbitrg, Pa.—Murdočh 
& Což name elevatorius kri
to nuo trecio aUgščio ir 
žeidė 14 žmonių.

London. —■ Per du pasta- 
moju metu Anglijos valdžia 
bedarbiams paramos išmokė
jo £20,000,000.

UŽVADUOJA SU N ES,
•9P

?7

SXT-

NAUJAS KABINETAS.

STREIKO NEBUS.

■ Amerikos Šiaurės kraštuo
se, kur per pusnynus tik šu
nimis tebuvo galima išva
žiuoti, dabar išrasta būdas 
šunes pavaduoti. Sunkūs 
traktoriai, per pusnis ir gilų 
sniegą „eina gerai. Pirmas 
traktorių karavanas pasek* 
mingai perėjo 300 mailių. 
Traktoriai gabeno po 5 to
nas krovinio..

; Kaime;Wjinw tava kita įsteBį* ati daryti ir pin$ 
‘gaisras vas/25 d. ITgnis uz-”T 
gesintą.. , •

liko. ■-MCJ

h

SIŪLO SAVE I PA
SMERKTŲJŲ 

VIETĄ.
c ■ ■ . ’ ■-

Ne m Y ori. — Rusijos ra-
. dikalai pabėgėliai pasisiūlė 

stoti į vietą Rusijoj pa
smerktų katorgou savo drau
gų. Į jų vietą pasisiūlė sto
ti Kerenskį, Rusijos buvu- 
sis premieras, Breškovska. 
72 m. amžiaus, babuska Ru
sijos revoliucijos ir kiti žy
mūs asmenys^ Tarpe tų y- 
ra 2 amerikonai.

Sofija. —- Bulgarijos pre
mieras. Stambuliski sudarė 
naują ministeruj kabinetą. 
J in ineina keturi buvusieji 
ministeriai.

SUDEGĖ 35 NAMAI.
s

Key West,'Fla. — Certez 
cigarų kompanijos dirbtu
vėj prasidėjo gaisras ir ug
niai išsiplėtus sudegė 35 na
mai. ■ -

PIRKDAMI PAS “DARBININKĄ” LITŲ PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ.

t
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FAŠISTAI NEPOLITI- 
KUOS.

. - •• t ' ■ * „■

IVashington.'— Kai pasi
girdo, kad tarp Amerikos i- 
talų atsirado fašistų kuopos, 
tai Amerikos laikraščiai pa
peikė tokį tarp italų judėji
mą. Tai Italijos ambasado
rius Coetani pareiškė, kad 
italai fašistai turi būti nepo- 
litiški, turi susilaikyti nuo 
paradų ir visų veikimų, ku
ine užgauna amerikonų jaus
mus. Ambasadorius toliau 
pasakė, kad italai Amerike 
turi prisitaikyti prie Ameri
kos . įstatymų ir clvasios ir 
būti ištikimais Amerikai.

Fall River, Mass. — Au
dėjų vadas MeMahon pareis-' 
kė, jog,giito. audėjų, strei
ko nebus. Tikisi, kad de
rybomis su kompanija gaus 
algų pakėlimą.

KVIEČIA KONFEREN- 
CIJON.

Rymas. — International 
Cliamber of Commerce. pri
ėmė rezoliuciją, kurioj užgi
nama sušaukimas tarptau
tinės konferencijos ekono
miniams klausimams išrišti.

NELAIMĖ. ’

PROTESTAS JAPO-
NIJ AL

Pekin. — Rusijos*, Sovie
tų valdžia pasiuntė Japoni
jai protestą, kur Japoniją 
kaltinama rėmime Rusijos 
anti-bolševikų.

I

PASKELBĖ IŠANKSTO

APDEGĖ 3IINISTERIS.

Vas. 16 d. Tilžės lietuviai 
atsiuntė pasveikinimą klai
pėdiškiams, velydami augti 
ir stiprėti. Ratys pasižada 
būdomi po vokiečiais likti 
lietuviais.

♦
’ <• --------------------------------- r

Lietuvos atstatjmo komi
sai'i jutas organizuoja 3 skra
jojančius statybos instrukto
rių būrius, kurie gyvento
jams padės pasistatyti pi
gius. patogius,.' pędvganms 
trobesius.

Klaipėdos krašto valdžia 
leidžia savo , laikraštį, kaip 
kad Lietuvos valdžia leidžia 
“Vy H ausy bes Žinias/’ Ei-

* *

na lietuvių ir vokiečiu kalbo- 
mis. ' ■■■■■-• - ■ —-- -

f ■

. Klaipėdoj eina du/vokiški 
darbininkams skiriami laik
raščiai. Vienas gina Vokie
tijų, antras remia Lietuvą.

, ...j,r. ... į . .hn. '

Netoli Kaltinėnų, -lenfl 

pusėje nužudyta dailiiM 
kas Sklenikas. * Jis bura 
miško pardavęs ii* Ieukų paS 
rizanai jį užpuolė atimti pf 
nigus, Vienas lenkas imti 
nėse krito ir vietos žmoni! 
jis buvo, pažintas. Bet lejįj 
ką policija lavoną tuoj paį 
slėpė ir nedaro jokių pikta| 
darybos tyrinėjimų. 5

Vilniuje' sustreikavo vaiffi
■tinią darbininkai.- — - . 1

tA 0
Klaipėdoj’ buvo. įvesta 

duonos kortelės. Bet atsiraj 
dus daugiau' duonos, kaita 
lės panaikintos. - i

Vas. 23 d. Klaipėdoj!^ 
grįžo geib. Spietona, 
vos nepaprastas atstovą 
Stotyje jį pasitiko garbi 
sargyba su muzika; ’

Darbininkai, kuriems rūpi. ka.d Jūsų pinigai būtų be 
jokių Jūsų draugams Lietuvoje nesmagumų, ’•—. trukdv- 
mų, išmokėti, tai kreipkitės prie. '‘Darbininko.” Čia ra
site sau draugiško priėmimo ir jausitės, kai™ namieje.

‘‘Darbininkas” mielai kiekvienam jo reikaluose pa
tars ir duos ’rodą. uTaigi nepamirškite, kad darbininkams 
reikia, kreiptis pas “Darbininką.”

“Darbininko ” raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Subatoje net. iki 10 vai, vakaro. Kurie norite 
savuosius Lietuvoje sušelpti ar knygų pasipirkti,, ateikite, 
o mes noriai patarnausime. ■.

Parduodame perlaidas taip-gi ir per laiškus. Kurie norėtų pa
siųsti savo giminėms į Lietuvą dovanų, tai lai prisiunčia mums pi-, 
nigus, o mes tuojaus pasiųsime Čėkį-draftų.

. Adresuokite:

DARBININKAS
366 W. BR0ADWAY, • ‘ ' BOSTON 27, MASS

--      ė ----- 'r/."     - r. ' oūr.u i - f; . j • ,y v ~ < ' 7 1. .  L’ '

f

4

t

t 1 I

i.

♦

•

is

. • ■ k •

I

l. -

Sofija, Bulgarija. — Ko
mercijos ministeris Obeff 
buvo-' masažuojamas alkolio- 
liu. Tada ministeris užsi
manė parūkyti. Užsidegė ci- 
garetą ir tuo tarpu alkoho- : 
lis užsidegė ir ministeris.' 
mirtinai apdegė.

Scranton, Pa. -r- Parako 
dirbtuvėj ištiko ekspliozija. 
Žuvo du žmogų.

t

NEVAŽIUOS RUSIJON.

• Neto York. —..Minkštųjų- 
anglių kasėjų unija paskel
bė, jog neleis nekapoti al
gas. Jų kontraktas baigsis 
bal. 1 d. 1924. Išanksto 
kompanijoms ir visuomenei 
paskelbė savo nusistatymą.

’ PERSERGĖJO REPU- 
BLIKONUS.

Art ‘‘Lietuvos Žinių’* 
Kauno Karo komendanto 
uždėta 300- litų bausmės ūž 
kurstymą nepasitikėti val
džia ir seimu.

Vilniaus Tarybos prezi
dentas Bankovskis^atsista- 
tydino, pareikšdamas, kad 
gavo nemj liga iš katastro
fines miesto finansų padė
ties.

AVasliington. — Buvo kąl- 
btĮ; kad Amerikos kongreso 
atstovų būrelis vyks atei
nančią vasarą Rusijon. Bet 
oficialio pakvietimo iš Rusi
jos negauta, todėl sumanys 
mas atmestas. ■

Akron, Olūo. — Senato
rius Borah laikė prakalbą ir 
nupeikė republikomj. parti
jos nusistatymą. Sakė; kad 
abi republikbnų ir demokra
tų partijos nusidėvėjo ir jei 
jos neatsinaujins; tai turės 
išdygti nauja partija. Borah 
yra repubiikonas.

Kaune lietuvių meniniu 
kai ir visos meno ištaigi 
paskelbė septynių dieiį 
streiką. Priežastis ta, kai 
valdžia rekvizavo dailinta 
ko Sklerio ir.prof. Songaj 
los butą. . į

I

ŠOKO 25 VALANDAS.

Lo-ncloii, — Naujas rekor
das padaryta šokime be gą- 

: stojimo. Viptor Hindmarch 
su merginą Bęlla Dunu šoko 
Lper 25 valandas. Jo mergi- Auglijos angRiį .. kasyklų 
na Išritino šokus 22 valau- kompanijomis cįel anglių 
das. r Tadą vyras paėmė įš pristatymo Vengrijos gėlė- 
publikos merginų ir davavę Bakeliams* Pirmas siunti- 
iki 25 valandų.

ANGLIJOS ANGLIS ■■ 
VENGRIJON.

-

MIRĖ PAMOKSLĄ 
" SAKYDAMAS.
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1 jRudafpestas. —^Vengrijos 
valdžia padarė kontraktą šit 

ii. 1—^-. t i--

Vas. 23 d. Klaipėdon tas 
nuvykęs Lietuvos finan^ 
ministeris Petrulis atidai 
ti Emisijos banko skyrių : 
įvesti Klaipėdos Krašte 1 
tus. >

t
I

Nuo kovo 10 d. tarp Klav 
pėdos Krašto ir Lietuvos 
panaikinamą siena.. Muiti
nės nukeliamos į panemunį 
aut Vokietijos, sienos.

----------------------------——■

Viena užsienio firma siū
lėsi. Klaipėdos uostą pagi
linu ir.pettaisyti, kad dide
li jūrių laivai jin galėtų į-; 
plaukti. Geležinkeliai Klai
pėdos .Krašte ir-gi bus pra
plečiami ir .surišti su Lietu
vos geležinkeliais,

. * • « t -.1.1 11. . II

Klaipėdoj Duonelaičio 
Dr-ja kovo 4 d., buvo. sųr.ųo- 
šnši vakarą •* ■ AušrbsH 4(1

Vas. 16 d. Vilniuje Am 
ros Vartų gatvėje lenkų pį 
licija suareštavo Vvtaul 
Didžiojo gimnaizjos mokįįg 
Rožę Kaukelytę už kalbej! 
mą su lietuviais nėlaisvi&įj 
Ją ^uždarė biauran kalė, 
man ir ten ją pūčio. •

• 1 ■

»■ I

s

PROIIIBICIJA
< ' NORVEGIŲ

. -.1' I . \.

New Nork. — Kun
Tribi, sakydamas pamokslą
šv. Onos bažnyčioj, kovo 21 
d; vakara netikėtai apalpo ir 
mirė gabenamas ambulansejmetų įsteigimo sukaktuves 

rys jąu Veigriįoj gautas. _ ligoninėn. ■ t \ (paminėti; •
’r- ............. ... \ t . ,*i : ‘ ... ' :• / '- ....,.....................—■...
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Ohristiania. — Norvegai 

žemesniuose atstovų rūmi-S 
se priimta bilius, draudpŽ 
tis stiprius gėrimus dirbw 
pardavinėti* Minkšti ra 
ginamieji gėrimai 
vynas .paliekamu \ 3
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DU MOKINIU.

t

Me rgužėle, leli j šie,
A« jau žadu vesti,
Jei išteks man tik kantrybes 
Gavėnią perkošti.

Bernužėli, dobilėli, 
Veskie prieš Velykas, 
Nes girdėjau, kad esi tu 
Nebekatalikas.

PETRUKAS.
~ ~ ~ -----<• Į' ~

• Mat, sulig išauklėjimo ir 
pasielgimas. " v

s Arįjonautas.

Katei:

irabnrbi ............S5.5O 
countrlet yearly......... ..,$5.5(1

BAUGI TAI BUTU 
TIESA?

i k

Jferth Boaton’o ntaralnkais, 
Ir «ubatąn]įk leidžia Aat

iMf tveby ruenday, laursdny, 

fday by St. Jobkbh|i Lith-
IrlL C.A««ociation ojLaboi.

________ -■?..... ...♦ «•
S M »econd*cla88 matter Sept. 
irt the poBt ofllce at Boston, 

the Act of Mareli 3,1879.” 
for mailinifat special rate 

proYlded'lor ln Section 1108, 
8,1917, authorized on Xaly

i'. . - •• - - '

Laikraščiai praneša, būk 
' ietą teisingumo ( ?) mi
steris- Krilenko sutinkąs 
risti užrubežiu 22 socija- 
tns esančius bolševikų ka

limuose, jei ją vietas kale
liuose užims 22 ją draugai 
iltie ji dabar užsieny. Da
gtiniai kaliniai neteko 

reikalus Sovietą kalėjimuo- 
toclėl Sovietą valdžia 

iloniąj sutiktą .pamainyti 
os sveikesniais' ją drau- 
is, kuriui ligšiol negalėjo 

asiekU,? iies .b,uvo pabėgę į 
ilžsiėnius. .Anot pranešimo 
atsiranda užtektinai emi

grantą,- - kurie apsiimu išva
duoti savo draugus iš bolše
viką rojaus U patys sutinką 
MŽimti. ją vietos kalėjimuo
se U. gaT ir-gyvastį paaukoti. 
Ją tarjfe esą Kereuskis ir 
|Bėrūžkovskaja.
į Jei tas viskas yra tiesa, 
iąi negalima nesistebėti ir 
Įepagerbti pasišventimo Ke
renskio ir Įritą, kurie yra pa 
įrengę aukoti savo laisvę, o 

ai nevienas iš ją ir gyvastį 
ž savo, draugus. Matyt Ru

pų tautos idealizmas anaiptol 
išsekęs. Iš kitos vėl 

Ilsės negalimą nesibiaiirėti 
u -bolševiką mainikavi- 

, žmogaus laisve ir gyvas- 
Jei pasmerktieji yra 

alti, tai karldt juos, arba 
dkylrit kalėjimuose subyg 
,vo drakonišku įstatvinų; 

nekalti, tai paleiski!.
- Yra jpasaka apie du kal- 
u ir vieną dailvde. Tūlas 

KidžmsAiu'ėjęs du kairiu ir 
|k vieną dailvdę. Šis pas- 
arasis užmušęs žmogą ir. ta- 

pašmęrktas pakarti. So- 
aua gyventojai nuėję pas 

jteęję ir maldavę, kad . čiu
ptą .gyvastį dailydei, nes 

ėdžius.tik vieną dailydę tv- 
irįs ir todėl sodžiui būsią 
hai sunku be jo apseiti. 
isėjas'atsakė, kad būtą 
teisinga -paleisti dailydę. 
Ū sodiečiai toliau maldavo 

.■feSjoįir sakė jam; jei jau 
gąimis būtinai to reika- 

ąja, kad to žmogaus už* 
as nepaliktą be nu- 
doj“; tai liepk pakarti 
iš kalvią, nes mums i r 
užteks. ‘ v v*.

plroįo, Jcad nekitąip ir 
etąi supranta - tei sing'U-.

? t . •
I *» * A*.-l

■ ■’l -Y'’
*' ..----------

. . - -U' ■'
lemet Eruncijoj

£ką gimė mažiau,
L.- -’** * f .Įtuaiį1
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. Kiek tai gražios rejkšmes 
turi tas žodis-—Radikalas. 
Jis paeina nuo lotyną" žo
džio Radi? freišktačio šak
nis. Radikalu turėtumėm 
vadinti, tik tokį žmogą, ku
ris mato-gyvenimo netobulu- 
muą ir blogumus,- neteisybes 
ir skriaudas, ieško giliai ją 
priežasęią ir deda pastan
gas,. kad išrovus visus tuos 
blogumus taip sakant su šak
nį mis. Toks žmogus kalba 
ir rašo drąsiai ir rimtai ir 
dirba. . Jis nesipeša bergJ 
ždžiai ir nerėkauja, Tikras 
radikalas netrokšta ii* kol 
gyvas nesulaukia minios pa
gyrimą. Tankiausiai minia 
jį persekioja.

f .
Prie tos radikalą rūšies 

priklauso Imperatoriai, Jie 
eina prie pertvarkymo iš pa
matą dabartinės ekonomines 
tvarkos. Kiek tai pozity
vą us darbo yra jie jau nuvei
kę,. bet ar daug triukšmo jie 
daro? - Jie stato, ne g liauja; 
dirba ne.bliauja ir todėl ne-. 
turi laiko atsilodinėti savo 
mirtiniems priešams,' kapi 
ttilistams.

Pažvelgkiin dabar į mūsą 
“radikalus.” ,Ką jie nuvei
kė l Nieko. Kam jie prie
šinosi, ką smerkė l Viską, 
išskvrus savo maža saikele.» v v

Seniau būdavo nuolat įsi
kandę kunigus, parapijas, 

bažnyčias, . retkarčiaįs gi 
Bažnyčią'ir Dievą. Bažny
čia nuo to tik sustiprėjo, ge
riau susiorganizavo, ėmė 
S],arčiau Veikti; jie aut jos
io jo it toji Moska arti dram
blio kol neatsibodo. I ta lai- 

Uą jokio pozityvaus darbo 
kad ir- įvairiems 
-i/Aiams neveikė.

Dabiu1 apstojo truputį lo
ję aut kataliką, bent nedaro 
to su tokiu atsidąvimu, kaip 
bciiiau: ot taip sau vampsi iš 
į procio, bet užtai dabar terp 
savęs pešasi su tikru pasiu
timu. Pešasi ne už idėjas, • 
ne už principus, bet dėl maž-. 
možiu, dėl prasitarinio ko
kio nors dvidešimteilinįo 
“kalbėtojo” arba “rašė j o.” 
Toki “Laisvė” nedovanos 
‘ • N aujienoms ’ ’ nei mažiau
sio menkniekio ne vamptelė
jus. Tuo pat atsimoka 
“Naujieuos” ię dar su ma- 
garvčioms. Komunistai vėl 
suskilę į s įvairią laipsnių 
raudonumo grupes urzgia 
prieš kits kitą.

Visur peštukizina's, nėra 
laiko ieškoti visuomenę- ė- 
dančią blogumą netik jau iš 
pašaknu, bet kad ir tik pa
viršiais, o ką jau čia ir be
kalbėti apie ją gydymą. Vi
sos mūsiškiu “radikalą” pa
stangos yra nukreiptos į ieš- 
Jojimą blogumą savo įvai
riuose priešukuose. Suradę 
ją arba įsivaizduoja jie no- 
Itai loja, jei tokius žmones 
mes dar vadintuniėm radi
kalais, tai nebent tik loja m 
čiais ‘ ‘ radikalais. ”.

* •
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ISitv. Valstiją elektrikinią 
iškabą yrą -250,000,. jas ap
šviečia 15,000,000 elektriki- 
nią-- lempučių. pidžiausĮą 
vlektrildnū. iškaba Įiusagsty* 
ta 20,000 lempučių. f Tą iš
kabą viepa lempute per me-7(ŲW0

ll(ta tuš ątseiua $l;00.
»,

Laisvamaniai nūnai ko* 
liojasi smarkiau negu visa
dos, Tiesa, jiems koliotis 
pigu, nes kuomet reikia iš
koneveikti katalikus, jie su 
nieku* nesiskaito. Bet kokia 
dabai* ją įnirtimo priežas
tis?- ...

Atsiminkime, kad kuomet 
‘ Darbininkas” paskelbė tik
rąjį tikslą p. p, Sleževyčie-į 
nes ir Vencienes atsilanky
mo, laisvamaniai nors grie
že dantimis, bet kiek drūti 
laikėsi, ypač- Bostoniečiai,' 
nes tikėjosi, kad gal kątali- 
kai. atsilankys į tą poniučią 
prakalbas, .taigi nenorėjo' 
perdaug- ją erzinti. Dabar 
gi, kuomet jau prakalbos į- 
vyko ir katalikai neaukojo 
gudriai sugalvotam socijalis- 
tu tiksluį — ilgai laikomas 
fesvatnanią pykčtus sprogo gesr 
ir paliejo visą kibirą nešva
riu iškoneveikimą.

Kodėl ?’ Juk nesilankyda
mi į laisvamanią prakalbas 
ir neaukuodami ją vaiku 
prieglaudai, katalikai kaip 
tiktai davė progos . libera
lams parodyti‘savo duosnu- 
iną ir patrijotingumą. Rods 
už tai turėtą būti dėkingi, 
bet vieton dėkingumo jie 
apipylė katalikus pamazgo
mis. Iš kur tas nesupran
tamas pykčius 1

Kad tą supratus, reikia 
žinoti taisvama'iiią psyrholo- 
giją? arba sielos - -nusistaty-' 
iną. Iš. prigimties jie risi iš
naudoto j ai. Jie mano, kad 
•kataliką priedermė aukoti, o 
laisvamanią teisė arba privi
legija .savintis sau, garbę už 
kataliką pinigus. Taip ilgai 
jie buvo Įpratę tai daryti, 
kad pagalinus Įsitikino, jog 
priklauso prie kaž kokios 
privilegijuotos klasės, kuri 
neturi ir nepripažįsta jokią 
priedermiu tik savįnasi vi
sas teises. Aiškiau tariant, 
katalikai vilko laisvamaniu 
baudžiavą, ir dirbo ją garbei 
ir kreditui. Taigi dabar, 
'kuomet katalikai ' nuo tos 
baudžiavos jau pradeda pa- 
si liuosuoti, < laisvamaniai 
pyksta kaip anie lenką, po
nai, pamatę, kad baudžia
vos teisės išspruko iš ją ran
ką.

Antroji laisvamanią pyk- 
čiaus priežastis tai ta, kad 
čia paliestas ją kišenius. Jei
gu katalikai;. bŪtiMJikavę ją 
prieglaudai, . laisvamaniai 
būtą pasitenkinę rienu-kitu 
doleriu, daugiausia penkine, 
ir būtu pigiai nusipirkę sau 
kreditą, nes ją surengtose, 
prakalbose katalikai butą 
sumetę daug didesnę auką 
claLĮ. Dabai* gi, katalikams 
neatsilankius ir jieaukavus, 
laisvamanią tūzai turėjo pa
krapštyti savo*, kišenius ir 
pakloti vieną-kitą šimtinę* 
kad sau. gėdos nepadarius, 
įr kaip gi čia ne pykti ?*Kud' 
inet išnaudotojas virsta iš
naudojamu, tai jo nervaj la
bai’ir labai susierziną ir ne
galėdamas kitokiu-hūclit at- 
■kerŠyti, nors koltojimais pa
rodo savo ŠirMęš tūrinį., ■

Būt šalie*; žjbrijū, jais* 
riuuaniąms nepiudėretą 'ko- 
liotis. Aūlsrją atstovės ren
ka, auką jty pačią įstaigai. 
Kuomet’ ristais žinoma, kad 
Moterą Globospriėgltoulą 
yra grynai Taisvąmmąška ir 
jai aukuo.tr būtą ta-pats i<ą 
yeinti ‘1’rol‘ešhię tiyungą,

■Al

■ ' •

kuri nusistačius išbedievipti 
kataliką vaikus: kuomet, 
sakau, žinonias tikrasis tiks- 
las p, p, Sleževyčienesir 
Veneienės atsilankymo, . t* 

tai tvirtinti, kad toji ją 
prieglauda katalikiška, būtą 
viešas melas, ir kviseti kata
likus tokiam - tikslui aukoti 
yra jau kvailyste ir nacha- 
liškumas. Taig laisvama
niams nieko kito nebelieka, 
kaip suglaudus ausis ir nie
ko nesakant remti savo prie
glaudą kaip kas išgali. Pay 
Up and shut up—užsimokėk 
ir tylėk, kaip sako anglai.

Tečiau laisvamaniai neiš
laikė rimtumo, kvotimą ir 
kuomet “bobutės” pakrapš
tė ją kišenius, jie užmiršę 
savo vyriškumą, piemeniš
kais balsais suklykė i padan-

JONAS TARVIDA8
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Petrukas mokykloje gerai mokintai, 
visados buvo paklusnus, linksmas, Šitov 
diena jam Sesuo Maria 'davė Kūdikėlio Jė
zaus paVeiksIelį. Paveikslėliu buvo labai 
gražus, Petrukas žiūrėdavo į jį kasdien ir 
klausdavo savęs:

“Ar aš šiandien buvau kaip Kūdikėlis 
Jėzus t Ar aš buvau paklusnus kaip Ji^s bu
vo T Ar kalbėjau poterius taip dievotai kaip 
Jis kalbėdavo ’l Ar viską ką 'dariau, , dariau 
Dievo garbei ? Ar garbinau Dievą ? Ar my
lėjau savo artimą?”

Petrukas buvo pa vyželis visiems,-visą 
.jįsJMvo-myKmašį.- visą gerbiamas, visi uo
rėj <> su juo draugauti, risi kalbėjo apie jį 
tik gera. . /’

Ar tu,- brangus vaikeli, nenori būtą vi • 
są mylimas ? Taip. Bėk tat Betruko pavyz
dį, 
t
’ v

Man vis viena,' mergužėle, 
Jei tik tu pritarsi. 
Ir išgirdus mano, mintį, 
Aštriai nesubarsi.

Kiek tu “šolderią” su valgei 
Gavėnioj, mieliatisis, 
Tiek pat kartą gali vesti 
Manęs nesiklausęs^

H,

Kiek aš šolderią suvalgiau, 
Žino tik Barbora.
Bet nenoriu aš jos vesti, 
Nes ji man ne pora.

o

Jei Barbora tau ne pora, 
Ąš tau ne draugele.
Tu bedievis cicilikas,
Aš dora mergelė*

/ :i t.*
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Vienas vaikas, Palaiminto Sebastijono 

Vai f re draugas, kurs lankė tą pačią mokyk
lą, susipyko su kitu mokiniu. Pilnas-ne
apykantos, prižadėjo kad nedovanosiąs.

Užgirdęs tai Sebastijonas nuliūdo, nes 
žinojo kaip tas viskas rūstina gerąjį Dievą, 
Nutarė jis pamėginti juos sutaikinti. Pri
ėjęs prie savo draugo paklausė ar jis iš ry
to sukalbėjo /■ -Tėve. mūsą. ” ■ - ■ •

Mokinys, nesuprasdamas delkp Sebas
tijonas to klausia, atsakė:

“Žinoma kad sukalbėjau.”
‘‘Bet ar gerai kalbėjai, su atyda ?”

- “ Ta i p! ” atsakė mokinys.
“Ar-gi tu nepatėmijai,” klausė Sebas

tijonas, “ar nepatėmijai tą žodžią:” At
leisk mums mūsą kaltes, kaip ir mes atlei
džiame..savo* karininkams.”

Tie žodžiai ujudino vaiko širdį; prąšė 
Dievo jis atleisti jo nuodėmę, ir nuėjęs per
siprašė savo draugo.

: ■ “Gerai,” atsake karalius, “bet,. žinai, 
ir tu save galva atsakysi.”

Išvedė piemuo karalią į kiemą, imrodc^ 
į .žibančią saulę ir tarė: .

“Žiūrėk!” • ’
Pakėlė karalius, aukštyn galvą, norėjo- 

pažiūrėti, bet saujos spinduliai neleido jam 
to padalyti ir jis, nuįoidęs galvą tarė:

^‘Ką tu ihanaį? Nori kad neregiu tap
čiau?” - ' .

“Karaliau,” tarė piemuo, ‘“juk tai vie.- * 
nas Viešpaties tvariniui.. Tai tik mažutis Jo 
kurinio spindulėlis, silpnutis liepsnojančio 
Dievo laužo anglelis. Kaip gi tu nori pi’i- 
yiti pyie Jo ir pamatyti savo silpnomis aki
nus? Btenglds Dievą pamatyti siete aki- - 
mis;”. • .

Patiko tai karaliui ir jis tarė- pieme
niui: .

“Matau ir branginu tavo išmintį. At
sakyk tat man dar į vieną klausimą: “Kas 
buvo pirmiau Dievo?f?

Pagalvojo kiek’piemuo ir sako: .
' Prašyčiau tavęs, karaliau, neužsirūs- 

tink, tildai skaityk.” ' -
Karalius pradėjo:
“Vienas, du. . . ”
“Ne, ne,” pertrauko jį piemuo,” ne 

taip. Tu pradėk pirmiau vieno!”
“Kaip tai? Juk pirmiau vieno nieko 

nėra.”
“Teisybę sakai, karaliau, .ir. pirmiau ■ 

Dievo nieko nebuvo.” * :

Dar labiau' tai įtiko karaliui ir sako‘jis 
piemeniui: . r.

“Apdovanosiu aš tave brangiomis do
vanomis. ’ Tiktai atsakyk man į trečią klau
simą,: “Ką daro Dievas?”

Mato piemuo, suminkštėjo karaliaus . 
širdis. ..

“Gerai,” atsako jis, “aš į tą atsakysiu. 
Tik išpjldyk mano prašymą: pasikeiskiva 
mudu’savo rūbais.” ..

Nusivilko karalius savo rūbus ir apvil
ko jais piemenį, o pats apsivilko jo rūbais 
ir paėmė piemens krepšelį. *

Atsisėdo - piemuo ant sosto, pasiėmė 
rankon karališkąją lazdą ir, rodydamas į- 
stovintį karalią su.piemens krepšeliu tarė:

“Štai ką daro Viešpats. Vienus sodina 
į sostą, kitus pavaro.”

Ir vėl apsivilko savaisiais rūbais.
Susimąstė karalius giliai, jam įsmego 

tie žodžiai į širdį, ir staiga, sušuko:
‘ ‘Dabar aš matau Dievą. ”

. *

i

ŠV. MARTINAS.

Vieną kartą šv. Martinas, dar tebebu
vo neapsikrikštijęs, jodamas keliu pamatė 
nuplyšusi, sušalusį pavargėlį. Pagailo jam 
vargšo. Staiga sustojo ir, išsitraukęs kar
dą perplovė savo ploščiu; pusę jo iš meilės 
dėl Kristaus atidavė pavargėliui apsisiaus
ti. ' ■ ■ ' •

Tą pačią naktį per sapną pasirodė jam 
Viešpats Jėzus apsisiautęs plošČiaus puse ir 
tarė į stovinčius prie Jo angelus:

4‘Tuo ploščium apsiautė Manę Marti
nas.” >

Martinas tuoj aus apsikrikštijo ir per 
Dievo malonę tapo priskajtytas į Šventųjų 
tarpą.

Atmink, vaikeli, ką Kristus sako apie 
i šelpimą pavargėliu:

“Ką vienam tą mažiausiąją padarėte, 
tą Man padarėte.” . ‘ .
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“DABAR Aš MATAU DIEVĄ-.

“DUOK MAN TA SIELA/’

«
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. Anelytė šiandiena pirmą kartą atėjo į 
mūsą mokyklą. Ji jau dvylikos metą, pa
klusni,. graži, mandagi mergaitė. Daug ji. 
nuo tėvą buvo girdėjusi apie katalikiškas 
mokyklas ir, kaip tėva^ sakydavo, jog ten 
vigu poterią mokinama, nekalta, mergaitė ir 
buvo tos nuomones.

Jos tėvai jau senai nebeeina į bažnyčią 
ir vaiką neleidžia. Ir į kataliką mokyklas 
ją leisdavo, bet šią žiemą Anelytei prašant - 
— taip,

Mokykloj Anelyte pamate, kad nevisai 
taip yra kaip jos tėvelis jai pasakoja, čio
nai mokinama ne vien poteriai, bet ir kitos 
naudingos mokslo Šakos.
' / Mokytoja pamylėjo A nelyto. Vienok 
nekartą žiūrėdama į nekaitą mergaitę, sun
kiai atsidusdavo. Dievas sutvėrė ją, o ji 
Joitėpažįst^ ■

“O mano Dieve, duok man ją sielą,” 
meldėsi mokytoja. “ Viešjiatlo neleisk idant 
štaiy kurią. Tavo Brangiausias Sūnus’ at- 
pirkeę pražūtą. ” , Taip kasdieną ji nieldūsi, 
ir Viešpats pievas išld ausė jos mddos< Ane- 
lytė tapo gera katalike, ir savo tėvus., 'kuriu 
buvo ’paklyfe atvedė ant gero kelio. /

' Melskis, mano vaikelį -už visais pakly* 
...... ..... dūlius, įr už iuos,Jdivie uepąžįstatey^ Su-

.. *°lueii itab karaliau, tan .norą'išpiUi\‘ert(>jp, kurie “sėdį tmnsybėje,” knd jiė /

. Tolymoje šaly gyveno karalius ir gy
venimo pabaigoje atėjo į galvą tokia mintis: 
“Štai,” Sako jis, “ko aš savo gyvenime ne* 
mačiau, nebuvo tokio, daikto, kurio mano 
akys nubūtą regėjusios. Vieno tiktai aš sa
vo gyvenime, neregėjau. Dievoi^3toriiL Jį 
pamatyti.” Ir paliepė savo tarnams ir iš*, 
mineiams : “ Jeigu neparodykite inan Dievo 

visuš^išžuclysiu!” Daye jiems tris die
nas laiko. ( ■ . - v ... -

Nuliūdo visi rūmą talijai ir lauke galėt 
.J trečią dienąf atėjus paskirtam laikui, šau
kia juos karalius, / Tyli gudruolių ir tarną 
lu^Tir-gl’iąuojtoitį paliepimo žodį jau pa- 
sirėągęs karaluiu tarti.. Tik štai prjsiartL 
na prie jo grįžęs iš tako piemuo;įr taria:

aukuo.tr
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Didžiojo Neiv Yorko Federaci
jos apskričio susirinkimo proto
kolas, įvykusio kovo 16 d., 1923 
m., Federacijos raštinėje, “Gąr- 
bo” name.'

Pirmuoju dienotvarkės punk- 
tif imama Vilniaus klausimas. 
Gerb. Šimutis daro politinę Lietu-

X v<>h įvykių apžvalgą. Seka Ūis- 
5. kurijos, po kurių priimtą sekau* 

*ti rezoliucija: .
y ' . 0 Vilniaus kraštas, tai neginei-
- jamas lietuvių kraštas. Patsai 

miestas, pastatytas Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 600 
metą tam atgal, amžiais buvo Lie
tuvos sostine, lietuvių tautos kul
tūros, mokslo, tautinio atbudimo 

b centras. Vilniuje, 1918 *m., vasa- 
fe rio 16 d., Lietuva pasiskelbė nė- 

Priklausoma 'Valstybe, nutrenkė 
svetimąją amžiais neštąjį jungą.

f . .

“1920 m. rudenį, lenkai, sulau
žę Suvaiką sutartį, užgrobė Vil
nią ir visą buką skaudžiai perse
kiojo,ritelė, kalėjimūosė kankino’ 
lietuvių veikėjus, plakė ir Muri
no lietuvių mažyčius našlaičius, 
persekiojo' lietuvių mokyklas^ pie
šė kaimus ir tt., nekreipdami do
mės į jokius protestus, perženg
dami padorumo ir žmoniškumo 
teises.

“A. L. R. K. FedeL,aeijoš/Didž. 
New Yorko apskritys, susirinki
mo kovo 16 d., “Garse,” išgirdęs, 
aid Ambasadorių Taryba padare 
egalo neteisingą, skaudą aktą, 

Aįešais. krašto gyventojų valią. 
Vilmą Lenkams pavesdama, to 

• krašto gyvento jus lenkų žandu-

»

&

. rams ir kareivių razbajams palik- 
• dama, ' '

“Šiuomi griežčiausia protestuo
jame prieš Ambasadorių Taiybos 
tokį-aktą-ir pareiškiame, kad Vib 
niaus neišsižadėsime, šventai pri- 

^siokdami dėti savo visas pastan
gas Vilniaus at vadavimui.

“Vilnius Lietuvos buvo ir bus! 
Lauk iš Vilniaus plėšikai lenkui! 

i ' “ Nesiskaitomo ir nesiskaitysime 
su jokiu alijantų nutarimu, kurs 
mūsų tėvynės širdį išplėšia!”

Kopiją šios rezoliucijos pasiųs- 
^lAmbasadorią Tarybai, Lietuvos 

4M&riausyhei ir Lietuvos' Atstovy- 
bei Amerikoje laiškais.

Apkalbama Lietuvos vidujinė 
padėtis. Kadangi pavojingiausiu 
Lietuvos istorijos momentu, Liet, 
soeialistai-valstięčiai susidėję su 
amžinaisiais Limvos presais len
kais, žydais ir bolševikais, nu
griovė Lietuvos miništerių kabine
tą,. palikęląmi lenkams liuosa's ran
kas elgties kaip’ patinka, Federa- 
.ciįos Neiv Yorko apskričio atsto- 

, vai pasipiktinę tokiu Liet, valstie- 
t čių-socialistą išdavikišku žygiu, 
^pilnai pritardami šaukiamam Am. 

Katalikų, pasitarimo suvažiavimui 
• Pittsburgh’e, užgiriame 'sekančią 
' rezolinriją: v ,

“Turint galvoj Vilnią ii’ Lietu- 
vos. vidujinę padėtį, pripažįstame C visos Amerikos- liet, katalikų vei- 

( kėją suvažiavimo reikalą ii’ siun- 
\ . Čiainc į tą suvažiavimą, kurs bus

1

r' ■
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socialistai. — Bet, turint galvoj, 
didelį darbą, kurs prieš lietuvių 
rkis stovi — būtent Vilniaus at
vadavimą, Apskritys sutinka sa
ro atstovus-palaikyti, kol tas ko- 
fiiitetas nenukryps nuo užsibrežto- 
’o tikslo, kol ištikrąją dirbs Lie
tuvos kraštams vaduoti ir kol 
griežtai laikysis tikslo, kuriam 
komitetas yra sukurtas, jokiu 
būdu į jį nemaišant partinių rei
kalą.”

Didžiojo Nevr Yorko Fed. aps
kritys pasipiktinęs Lietuvos so«. 
■ialistą^valstiečią išdavikisku pa- 
aolgimu sugriovusiu Miništerių. 
Kabinetą ir privedėsiu paleisti 
Liet. Seimą, kad ir taip jau sun- 
,ią. Lietuvos materialę padėtį, 
lar labinus apsunkinus, apskritys 
kiiosmarkiausiai protestuoja iš
nešdamas sekančią rezoliuciją:

“ Kritingiausia Liėtuvospadėtis.
I. e tikai tyko daugiau Lietuvos že- 
nią užgriebti. ‘ Vilniaus, apygar- 
lose dar tebisilicja lietuvių kran
as; Klaipėdos reikalai dar neuž

baigti, Nežiūrint to visko, Lietu- 
os Seimo nariai socialistai, susi- 

‘arę'Sit amžinais mūsų tautos prie
dais ’ lenkais, norinčiais Lietuvai. 
pražūties ir Lietuvos valstybes žu

dytojais bolševikais ir nugriauna 
’yriaūšyBę,.' kas priverčia Seimą 
Įuileisti ir naujus rinkimus pa
skelbti, . *

“Federacijos Didžiojo Nc\v 
f orko Apskričio susirinkimo’ ko- 
, o 1G d. dalyviai, pasipiktinę so- 
•ialistiį judosyšte, griežčiausia 
n’otestuoja prieš ją Žygius, ku
rie susitarę su lenkais ir žydais 
nori pražudyti Lietuvos valsty
bę. .

“Taipgi šiuomi pažadame kata
likams paramą kovoje su Lietuvos 

i priešais. Šalin lenkai, žydber- 
niai ir lenkberniai socialistai . iš. 
fnetuvos! Jūsą Vieta Varšavdj 
irr Maskvejr -o-«e Lietuvoj į”

Svarstoma Fed. apskričio ren- 
giamojo baliaus reikalais, kuris į-: 
”yks 7 d. balandžio. P-as Dau
baras praneša, jog p-ni O. Dig- 
rienė paaukojo du doleriu ir pusę 
auksinį .ir p. A. Kižis aukojo kitą 

•du pusę, kas sudaro penkis dole
rius auksu.

Į baliaus rengimo komisiją iš
rinkta J. Karaliūnas ir J. Juškaus- 
kas, kurie nusamdys muzikantus,, 
atspausdins plakatus ir ves kitą 
prirengimo darbą.

Atsižvelgiant į svarbą momento 
'kaip išorinią, taip ir vidujinei 
Lietuvos . įvysią, nutarta laikyti 
ekstra Fed. apskričio susirinkimas 
kovo 22 
ių.

tas. Matant tokį
Įima tikėtis/ kad pirma dovana 
centro gali tekti, nes čionai jau
nimo yra daug nepriklausančio.

Kovo 25 d. Bendrovė svetainėj 
bus sulošta juokinga komedija ir 
teip-gi daug pamarginimų. Dai
nuos solistė p-le M. Navickiutė. 
Programas verta pamatyt. Pra
džia 4 v*L Visas pelnas yra liki- 
riamus šv. Antano parapijos nau
dai. • _ - *

MONTEIftO, MA88.

te, Italija, krikSČionė — B/&U- 
ceviČiutė, Nemis, krikščionė •— 
M. Palūčiutl, Syta, kriHčfoafe — 
-V; Lensbergiutė, Agripina, Ro
mos ciesoriaus Druso žmona — E. 
Tukaitė, Rufila, jos tarnaitė —' 
O. Densberkiutė.

Moterys: P. Davidoiiiutč,' B. 
Gerbutavičiutė, B. GėcOVičiutė, E. 
Juknevičiūtė, O. Romlkaitė, D. 
Vaitkevičiūtė, I. Zolubiutč.

Vaidelutčs: L. čebatoriute, J. 
GrUdžinskaitč, A. Stakeliunaitč.

Tarnaitės: A. Jczukevičiutč, M/ 
•ICi’iaučiuniute, 8. Razmauskiutė, 
Kazniočiutū.

Šokėjos: B, AriiiiniūtC, B, Ger- 
čiutė, J. Lučinskiutė, X Lukaus- 
kiutė, B, Lensberkiute, M. Ra- 
kauskiute, O. Rudžiukū, O. Sta- 
nislauskiūte, B. Zolubiutė, E. Ta- 
tuliuič, (maža mergaitė) Gerbuta- 
vičiutė.

Minia, Vaikai. Kareiviai.
Kostiumus padarė — p. O. Bau- 

binienė. -
Scenerijos rakandus padarė —- 

K. Bahėvičius.
Pa^ulbfninkai prie scenos: P. 

Razmaiiskas, I. Kalena, J. Žukas, 
M. Viikišius ir kt. 
~Atežisfcris^^Wgnaitii.

Prieš teatrą kun. VirmaUskis 
pasveikino gausiai atsilankiusius 
it prašė ją prisidėti prie “Tag 
Day, ” kuri yra ruošiama 2A d. ko
vo naujos bažnyčioj naudai. Kvie
tė visus sukatoj 9 A» M. ir 1 P7 
M. ateiti į parapijos ofisą ir pasi
ėmus’dėžutę stoti ant gatves, baž
nyčios užbaigimui auką rinkti. 
Kunigas. Juras pranešė apie teat
rą ir prašė kad niekas rankomis 
iiepotą’ iš pagarbos perstatymą. 
Teatras pasekmingai pasibaigė a- 
pie 10 vpl. Visi džiaugėsi atėję. 
Kitoj nedalioj vėl bus atkartotas.

Reporteris.
*

i

Iš šios kolionljos via-gi galima 
kas naujo parašyt, vis kas nors 
veikiama* Čionai yra kelios de
šimtys čeveryką dirbtuvių. Ne
kurtose dirba po kelis tūkstančius 
darbininką, Šiuom laiku, neku
rtos dirbtuvės sumažino darbą, 
pradėjo dirbt pb 4 dienas ir po 
mažiau* Kai girdėt, tai. paritodo, 
kad unija pareikalavo didesnio 
kąsnio duonos dėl. darbininką* 

A Tas žinoma, tai ne pirmas kartas* 
Kitokių Žinių ir veikimo čion vis
gi .pasirodo ganą gerai veikiama. 
4 kovo šv. Kūz. dienoje, A. L. R. 
K. Fed. 9 skyrius su pagalba gerb. 
kmi.JonoŠvagždžio8urinko$95 
sn centais dėl kazimieriečių sese* 
rą* .

Šv. Monikos Dr-ja rengia pui
kų teatrą po Velykų. Kaip gir
dėt, Montello’j tokio teatro nebu
vo,

Mdntelliečiai tarp biznierių tu
ri savo duonkepį ant Bellvue avė. 
Tai yra Juozas Matjaška* Kepa 
gerą duoną.
. LDS’. kuopos mėnesinis susirin-, 
kimūs buvo kovo 6 d. LDS, 2 kp. 
nariai pasiuntė centrui už gražią 
dovaną nuoširdų ačiū. Visi gavo 
sieninius kalendorius. Du nariai 
išdavė raportą kiek prirašė įjąują 
narių. Pasirodė kad nei viena kuo
pa tiek nepasidąrbavo kiek šioji.

Panelė Opa, Kašėtaite .įnešė, 
kad šioji kuopa turėtą garbės na-, 
riąs. Buvo vienbalsiai* priimtas 
tas įnešimas. • Likos garbės nariu 
Jonas Jaskeliavičiūs. Kitij p-le 
G. Kašėtaitė nemylėjo. Mat gal 
pamiršo ir tt. arba nenorėjo.
A'isi nariai nutarė, kad iki atei

nančiam .susirinkimui prirašius a-; 
pie 200 narių. Aš maliau, kad 
bus tas atlieta.

Montellietis:

d., sekantį ketvirtadie-

i K. Krušinskas, rast.
į iii...", n—.......... —■'■■■ ■ ■»! ■

DETROIT, MIČH.

Kovo 4 d. L. Vyčių 102 kuopa 
Bendrovės svetainėj statė operetę 

'“Našlute,” Vakaro vedėjas 
gerbiamas kun. Ig. Borėišis savo 
gražioje iškalboje perstatė vaka
ro tikslą ir apibriežė keletą iŠ Lie
tuvos atsitikimą, pritaikydamas 
veikalėlį, publikai labai patilto. 
Roles atliko šie: Našlutė — K, 
Biinsevičiute, Oa Braukienė — J. 
Katriutėj Petras — J. Borisas, Jo
nas ■—\J. Bartkus, Stripaviela —< 
j. Kililtauskas, Drimba—-Ig. Auk
štuolis, Muzikalę dalį išpildė yar- 
goninnkė p-le T. Laučaitč. Visi 
vaidylos savo užduotis atliko ge
rai, iš ko publika gėrėjos.

Duetą pianu paskambino p-16s 
B: ‘ vos padėtį, apskritys palieka savo O. Padąlskiute ir N. Slavįiiskintū, 
Fį • atstovus tame komitete^ tik pa-J 
Ę,’ keičia vieną atstovą P. Montvilą,- i’Į. /į kurio vietą išfenkamū A. J. Ki- i žis, Tolįaus tuo reikalu užgirta 

; sekanti‘rezoliuciją t 
Į . “Federacijos apskritys, išldau- 
j sęs ąt;stovų raporto iš tarpsrovi- 

draugi jų.konferencijos, buvu- 
j sius-kovo ii d. ii’ sužinojęs apie 
‘i į sukurinuf bendro,« srovinio Lietu- 
į <. vos Pakraščių Vąduotės Komiteto, 
į l. . taria.—< 
Lf, 1) Nūi’s matome, kad Brook- 
g; lyno ir'Nmv Turke turėjo būt sn- 
W 'darytas my srovinis, bet nopąrtb 
W nis komitetas’ iš draugijų, atsiuvu ;:

2) Ners į tą komitetą įeinant 
>.* lygią dalimi katalikų atstovą, 
figĮ’ kaip ir kitų mažyčių srovių, l«i: 

taliktti yra nuskriątuižuuni;
k 3) Nors į Immhetą įeina ir iki 

d (prie Lietuvos darbą nesidoję

Pittbburghe, kovo 20 d., savo ats
tovą. ”

^Ajlaportnojama apie įvykusią 
Draugiją Konferenciją 11 d. ko-. 
vo ir sudarytąjį tarp-srovinį ko
mitetą. Plačiai ir visapusiškai ap
svarsčius tokio komiteto darbuo
tę, . atsižvelgiant 'į kritingą Lietu-,

*v

pietą. tfehrininką buvo gana 
daug. Atsilankė R šią kolionijų 
Elizabeth, N. J., Patarson, N. J., 
Harrikon, N. J., Newark, N. J., 
Nebark, N. J., New Yorko, N. Y, 
Nesimatė iš Brųoklyno. Kas-Žin 
kodėl! Valdyba išrinkta iš šią: 
pirm. Ig. Kulikaitis, vice-pirm. 
P. PetroŠkiutė, tašt. O. Venckiu- 
tė, knygius D. Kašėta, choro va
das’A. Btanšauskaut choro komi
sijos narjai; kun. J, Petraitis, kun. 
J. Simohaitis, J. Vaitkūnas ii’ A 
Stansauskas.

Dabar jau choras yra Suorgani
zuotas, Po Velykų duos koncer
tus: gegužio 6 dieną Elizabcth, N. 
J., 30 gėg. Paterson,N. J.

Nmv Yorko vyčiai tai statys 
veikalą, •‘Pančiai,” parašytas M 
PeČkauskaltČs. Gražus veikalus.

Viską žinantis.

CLBVMLAKD, ohio,

iv. Kazimiero švente.

Kovo 11 d. š. m. Tautos Fondo
22 sk. ii* Kat. Draugi j Sąryšys, šv. 
Jurgio parap. salėje įrengė iškil- 
mingą vakarą minėjimui šv. Ką- 
žimiei’odienos. Kalbėjogerb. 
kun. V. G-. Vilkutaitis, gerb.-kun. 
M. Mikšys ir P. Fondo 22 sk/piri 
mhiinkas A. Banys, zRinktą au
kos § v. Kazimiero vienuolynui. 
Surinkta $47.46. 'Aukojo A. Ba
nys $5.00, gerb. kun. V. Vilkutai
tis $2.00. Po $1,00: Pukelienė 

AL, J.- Dubiekas, J. Jūeka, J; 
Kvularas, P. Dagilaitis, -M. Mi- 
kelioniutė, P. Muliolis, F. Sauke- 
vičius, V. Baltųšaitis, įt. Gry
bauskas, A. Grybauskas, J, Ali- 
liaiiskas, A, Jaliulionis, J. Kuzas, 
J. Zagrockas, AĮinskieiie, J. Be- 
nošaitis, J. Adomaitis, J. Jonttš- 
ką, J. Makųžmiiė, F, Sabinas, P, 
Laučius,. V. Debesys, A. Side-

svečius. Visiems susėdus, patap. 
choras užtraukė keletą dainelių, 
vedamas J. Čizausko. Vakaro ve
dėjas J. čapliuskas, vardu para- 
pijoną, graudingu balsu sveikina 
kleboną ir linki jam ilgę amžiaus 
ir daug visokią laimią. ( Svečiai 
pradėjo užsikąst, nes manė, kad 
jau po visų cefemoniją.. Bet kur 
tau! Kaip pradės vaikai rodyti vi* 
šokias gudrybes, net iki’ 10 vai 
vakaro. Gi svečiai užkandę sėdė
kite 2 vii. iki antrą bjiūdą sulauk
site/ Giliukis tą, kurie gavo at
sisėsti. Apsėdo 3 ilgiausius stalus 
per visą salę. O čia dar vis atei
na naujų svečią. Tai toks buvo 
good time.

Tėvynėj suirutės. Eina partijų 
kova. > Vietinių reikalų eibes.. 
Vienoj tik krautuvėlėj parduoda
ma 800 bedievišką laikraščių per 
menesį. O “Draugo” apie 100. 
“Darbininko ” nei vieno, O kur ” - * ► ■ 
kitos krautuves ir agentai^ Vi
sokį lapeliai su nešvariausiomis 
agitacijomis brukama per akis. 
Moksleiviai mūsų apleisti nesvie
tiškai. Vienoj tik Šv. Karolio ko
legijoje randasi 7 lietuviai Yra 
juk. ir. kitose kolegijose, o giedri- 
ninką kuopos nėra. Jiė Žino apie 
Lietuvą, kiek aš apie Afriką.

Daftg yrą kitų reikalą- kuriuos 
reikia gvildenti.

* ■ r ’ • į

A. Ivas/ '
VaŠhigtonaB*’: poi’sivdiŽ- ii 

Lietuvos supūvusiiį kiauŠi- 
niii, kuliais žada važiiieda- \ 
nw po lietuvių kolionijas 
juos rodyti .
mokintus drūpatyti.. ’#a(-gi 
eidami jo pi'aįalboBna nepū- . 
Uiipįkite, apsivilkti piAštei- 
įiiais dratuliius, kihiip Uib 
keiitesite. '■ . ‘

M

*

A. R,.

\ „i.... .....i ..r, ■ .

Lietuvos valdžia, aiM A. . 
Ivdj vieniu netaktą Rajrtlūll, 
neleisdama J, M. “VaMtig* . 
tonui’’ Lietuviu dienoję 
Katine, pusakyti ppakcd^ą. 
Kurioje būtą dergiamu, Jft* 
norna, vyriausybė. — ■

* «H6bS6&-"i—-i7-^77; /

P, Ivas verkia: “Ką.-.iii’ 
krikščionys deiimki^ttti UM" 
Nieką. Nū žmbnią mokytu, 
ne 
kai, tai'Vyrą į Kaip
tik lenkai puola ant Lietu
vos, tai mes is kitos Į)Wfo 
ant valdžios.” Ar-gi ne geVa 
sutartis.

I‘ .

» »>'

■

I
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WATERBURY, CONN. 
. _____3_____ . ?

LDS. 5 kuopos susirinkimas 
vyks kovo 25 d. 1 vai po pietą,
Kviečiam visus atsilankyti, lies 
bus duodami sieniniai kalendoriai 
visiems užsimokėjusiems ir mel
džiam naujų narių atsivesti.

Bašt. J. A. K.

Labai smagu,, kad “Vie
nybes” redaktorius išižvy- 
das prisipažino ‘ kuom USųK 
Nors mes tam niaŽhi tikiilie? 
būt tas gali būti. ,

■ , • t i
Šundara pradėjo nuo kar

ščio drebėti. .Siyžines susi- 
>'graužimas taip didelis, kad. 

1 liet jau ir “grieko” pradėjo 
bijoti. O ką. jau bekalbėti U- 

npiy “pekl$.” ; - t n

, r

W. FITCHBURG, mass.
LDS. 98 kuopos susirinkimas 

bus 25 d. kovo, 2' vai. po pi'etą, 
.paprastoj. vietoj, ' Visįjįariaj.pri
valot susirinkti, nes šis- susirinki
mas tūrėtą būt kaipo metinis. Bus 
išduota atskaita iš viso mėto ir tu
rėtume rinkti valdybą ąr tą pačią 
palikti. Centras prisiuntė kalen
dorius, kurie ateisit,, tai gausit. 
Atsiveskit naują narių < prisirasyį 
ti. . ,

R. A. Steponavičius/

kauskis, M. Balčiūnas, J. Sne- 
ranis ir P. Sakalauskaitė, 
aukojo smulkesnes aukas.

NO. ABINGTON, MAkS.

čia pavyzdingą inaža lfetųvių 
kofimi jar * Nors5" maža, bet "gyvK 
kaipo apšvictos, doros ir tikėjimo 
dalykuose. Vien tik skaito do
rus laikraščius! “Darbininką” ir 
“Garsą.” Čia gyvuoja S. L. R. 
K. A. kuopa. Yra labai veikli val
dyba. Man Čia papuolė pereit vi
sas* stubas. ‘ Tai nei malonu’ pa
matyt. Kurt til< užeisi, ten rasi 
“ Darbininką ’ ’ arba ‘4 Garsą. ” Ne
kuria dar neturėjo katalikiško lai
kraščio. Tai tuo jaus užsirašė 
“Darbinįnką.”

. Vieni sau kalbėjosi, kad reikės 
važiuot Montellon atlikti velyki
nę. Tcip, ią padarė. Kovo 18 d. 
susitarė ir atvažiavo visas būre-

LAWRENCE, MAŠS.
*> — 

'Nepaprastas vakaras.
į Ji . ' T'

Ltnvreniečiai laukė ir sulaukė 
labai religiško teatro “Piloto 
Dukters.” i J. " _
žmonės pradėjo rinktis nuo šešių,p* kataliku pas gerb. kun. J. 
bijodami, neteksią vietos. ’ Gerai’Švagždi. Patartina ir kitom ko

lonijom tą padaryt katalikiškos 
spaudos platiniine.

J. Jeskeliavičia.

NEWARK, K. j. .

Atšaldamas.

e>

Nedėlioj, kovo 18 d.į

bijodami. neteksią vietos. Gerais 
jie manė, nes ant septynią, sčdy- 
nią tuščių nebebuvo ir kaikurie 
atsilankiusieji turėjo grist namon 
ir laukt kitos . nedėliosi

Teatras buvo lošiamas naujoje 
šv. Pranciškaus svetainėje, Brad- 
ford St.< Lošimams estrada yra 
didelė ir scenerijos ‘labai puikios, 
kurias įtaisė gerb. kun. F. M. Ju
ras, surinkdamas iiuo biznierių 
apgarsinimą. Ktin. Juras taip-gi 
išmokino lošėjus. . ’

Lošėjai visi gerai lošė. Ypatin
gai atsižymėjo : Vlade Jūskeleyi- 
čiutė, Mare Valinskiutė, Elzbie
ta Tukaitė, Ona- Baubiniute it 
maža Ona Jareckiute. Šios turė
jo dideles roles.’ .Sekančias roles 
tūrėjo sekančios merginos, kurios 
be jokios'‘išimties pasišventusiai 
lošė ir padate neužinirŠtamus į- 
spūdžius į susirinkusius.
' Veikiantieji ’ asmenys: i Klodija 
Prokea, Piloto žmona fel. Tu- 
kaitė, Klodija, Piloto duktė 8 me
tą — O. Jarcckiutė, Klodija, Pi
loto duktė 18 metą — O. Bąubi- 
hiutė, Livija, Romos, moteris — 
V. Lęnsberkiutė, Maksima ’•—• Ro
mos moteris B. Geeejričiutė, 
Loą —- Piloto tarnaitė V". Jos-

- ■■ ■ 't » «,

kelevičiutė, • Iris, Piloto tarnaitė 
— p. Jakubauskiutė, Rebcka, 'Pi
loto .tarnaite — M. Valinskiutė, 
Appįją, .tarnaite — A. Amšiejūte, 
Lygija, tąruaitė -y P, DavMonhu 
te, Dvasia I-ma B. Gerbutavi- 
čittte, Dvasią ll-ra M. Kužnio- 
čįutč, Dvasia IlI-čią M. Miku
liu t e, Aivą, Ragana J» KriViU- 
tė, liūhija, Vaidelute — O. upi- 
šiutv, Scrvija, Vąidelutė — D. Ja- 
kubauskiątė, Stepą, Vaidelute

<1

* ------------------------- t

“Darbininko” No. 31-mame. 
per klaidą, buvo paduotas, Šv. Ro
žančiaus Dr-jos vardas. Į vietą 
to, tūri būtį Šv. Uršulės Dr-ja $5 
aukavo Šv. Kazimiero Vienuoly-

—i

. Rep.
iiui.

t

už ką publika katučių nesigaiejo. 
DekliamaVo 0. Žalįgiriute, labai 
artistiškai, nors pirmą kart, bet 

t gražiai pasirodė. Girdėjau, kad 
clcvelandietū J. Laučaitū skambi
no piano keletą gražią kąsnelių. 
Publiką labai užinteresavo ir pra
juokino savo virtčjiniu, nors pir
mą kart pasirodė scenoje, bet tik
rai gabus piaiiistąs. ■ Publikos bu
vo pusėtinai. Visi buvo-patepkin- 
ti. Pelno tikiu liks, šio vakaro 
prirengimui daugiausia- pasidar
bavo kuopos fiin raŠL J. Bartkus, 
kuris nenuilstančiai-. darbuojasi 

: jąun uomepeš tarpe, nėžiūrėdbmaš 
hcreikuiiigą išlaidų, pasirišęs su- 
t raukt visą jaunimą į Vyčių or
ganizaciją i r pažadėjo po 5 dol 

; katras tik prirašys nemažiatt kaip.,
5 naujas nariūs, nois tokią rasttt-B. Nutmrtohiutė,. ^ausiniu, kri
si ir keliolika, o žodis būsi išfeese- kščiope — ‘

NEW YGRK CITY. 

. Kunigą varduvės.

.Mūsų darbštūs jaunimas: cho-' 
ras ir Vyčiai surengė gražų vaka
rėlį kovo19 d. pagerbimui klebo
no kūn. J. šeštoko ir pagelbininko 
kitu. j. Simonaičio varduvių die
noj Švento Juozapo. I 
. Būvo surengę gardžią vakarie
nę. Jaunimo buvo 50 suviršum. 
Visi valgydami išreiškė savo lin
kėjimus ir inteikč mažas dova
neles. Tą vakarą buvo ir svetys 
kun. J. Valantiejūs iš Waterbuiy, 
Donn., Buvo iiitims linksma kartu 
turėti tokį svo^ savo tarpe*

Kovo 18 d. buvo susirinkimas 
S. L. R. K. Am. Narių buvo iie- 
perdaugiaušia. Nutarimų buvo 
gana gražią ir naudingų. Buvo 
atsilankęs apskričio-piųm. J. Do* 
mrilja, kurs davė gražią , patari*

LDS. kuopos valdybą turėtų su-; 
Įmušti,. kad aūgtą, o dubi* biskį 
jMt apsileido. •. ‘ '■ .1

•_ ti * Vyčių apskričio boro buvo 
suvažiavimus18 d. kovb' Aušros

F ’

Kiti 
Vi- 

sieąis už_rėmimų kultūros kiblios 
įstaigos tariu širdingą ačiū.- 

Vėliau piano skambino p-lė 
Almskaitė ir p-le Bindokiutč. Iš
šauktos antru kartu. Deklemavo 
p-le M, Kuzmauskaite, “Mylčki- 

’ i mūs Broliai. r\ Puikiai atliko. Dai- 
’ navo Liet. Vyčįą 25 kuopos cho- 
’ ras, vadovaujant gerb. varg. R. 
[ Adomaičiui. Sudainuota gyvai, 
’ jausmingai pora dainelių ir. ant 
' pabaigos Lietuvos’ imnas. Pianu 
! lydėjo p-lė Ąlinskiutė, gabi, jau

na pianistė.
' Programą vedė p. P. Muliolis.

Žmoniųatsilanko vidutiniškai 
daug. • • 7

Ten buvęs.
*$..

BALTIMORE, MD.

Varduves.

Nedėlioj, 18 d. kovo, Šv. Alfon
so salėj, parainjonys buvo paruo
šę puotą pagerbimui savo kunigą: 
gerb. klebono kun. Juozapo Lie
tuvninko if jo asistento kun. Kaz. 
Losinskio.

Biskį po septynių, plačiai atsi
daro sales durys, kuriose pasiro
do būrelis mažą vaiką baltuose 
rūbeliuose^ rankutėse ^žydinčios 
baltos lelijos. Paskui eina abu
du kunigai ir aukšti .svečiai. iŠ 
AVasliingioho. Publika 'įšalėję su
stoja ir ilgai ploja’katutes, svei-

*

k_

,, <■

X-

DRAUGIJOS IR KUOPOS
TEMYKIT.’

■ šliakys pradėjo . drebinti 
savo barzdą. Kad jo raguo
tasis nepagrobtą, tai kjjsL 
statė juokiaisiais ^klerika
lais,” kurie jį dieną ir iiak- 
tį daboja. Kad juos ii* bįo- 
saą tuos juodvarnius, neduo- 
da rainiai nei pasilsėti

' iii ......... —II,

Bostone yra tokią gė^ą. 
“kataliką,” kurie nei “ilė- 
rikalains” tarnaują, nei Die
vui. jie turi paprastai dvi 
žvaki, tai joigtt. yra i’eikfc 
las, tai ir Dioyui^uždega ir 
kipšūkui. Na< ar-gi prasta 
politika? '

I

>

♦*
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgą metą praktikos artistišką 
mūsą darbą liudija tūkstančiai 
draugiją. Informaciją delef rašy
kite:

M/A..$orkūnQ8,
16 Pleasant St., Lawrenoe, Maas,

Net ir kudikiai pastelji!
Ir yra taip legVa visiškai iš galvos pašą*

■ linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskaną mirtinąjį 'priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kndikio 
ir pagelbės jutus visuomet Ją .

šiokią užlaikyti. Uvąrt galvos oda užląiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuo jaussunaikinajuos. ‘
Nu^lt>frki*h Ifcmha'kaj/c.ysavo anūeknla fihuuHa už Gūe., arba arMųakilo 75e< 
pahožcuŪeįittfslieaiul įlitoarab»ri,fn • V

,v
- ’ f“:

- Tuibįit Vitaitis sdpntioėk“ 
Inas redagavo savo “Tėvy
nę” kad nei puses žodinė a- 
pie4 Prikalus ’ ’ nepašaM ;

. v '■ x JTcltRš.
• i- ,..... ' »--■ .i i -Į^.aaįi
• ' ' ■ a - * t;

»

Cliicagoj1 į vietą apdegu
sios. Dearboiii stoties bus 
statoma nauja stotis, kuli 
atseis $50,000,000. Tai bus 
didžiausia pasaulyje g’dle- 
žinkeKų stotis. Ja naudosis 
astuonios geležnikelių lini
jos. ■

N I ■ ~ ' "'r ...Į.,

K

CUNARD
3,310 LJSTOVię, . / 

gali alvažUioti i Ane6riicų t>raAie<hM»t 
ūjermmtl mč^i.uiuaewh*- 
tiu-naybaus* yra greičiauMlua ta.W jjdi 
jainčins atvažiuoti-į Ameriką, 
UCs tin’ėtimm Gunanl bniett^r 
ant syk iSvailuotl, nes;CMuąrd Hiy 
vas niaukia iš Kuinnėa 
Ateini, 
tR'r Utinunl LtoŲą’ iyttt kotopimioB 
Lietum atstovas* kuris palengvina 
visas išeivio vargu#. L /

Rž priarburiiūli
Dėl, tolesnių knfoBnaęIJą kroh>W* 

tos prie laivą kompanijomagento ša* 
yo mieste, arba prie arčiausio.

CUNAltp- LINU / 
128 Kirtę 81, į
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M. Žukevičiute,, Ali'
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1 Kukžrdy,Aisokią Ženkleliu, Guaikučtu, Ant*
Rdkilauclami KaUiogb ar SatapldV, palymikite tr ju»ę dr-tše vard^.
WH«M*aa 00.,* >0-9* Fd'ry ti. N«wark, N. 4.
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V yietobs žinios
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3F. PETBO PARAPIJO
JE ŠVENČIAUSIOJO 

SAKRAMENTO 
ATLAIDAI.

* y I.'-'--*.......

Kovo 18 d. įvaL lyte .įsta
tytas Sakramentas.
Pirmąsias Mišias laike ir pa
mokslą pasakė Gerb. Kun. 
K. Urbanavičius.- Atlaikė 
sumą ir pamokslą pasakė 
Kun. P. Kaščiukas.___

Vakare iškilmingus Miš
parus laikė kleb. kun. K, Ur
banavičius, asistavo: diako-. 

. nu kun. Taškūnas, sūb-dia- 
konu kun, P. Raščiukas, Pa
mokslą pasakė kun.- Taškū-

X Kovo 19 d. sumą atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. P, 
Raščiukas, \

Iškilmingus Mišparus ee- 
iebravo kūm J, švagždys, 

"asistavai kun, VasysLr kum 
A, Petraitis. Pamokslą pa
sakė kun, D. Navickas (vie
nuolis lasaletas). Tą vaka
rą buvo 10 kunigą. Daug 
žmonią ėjo prie Išpažinties 
Sakramento. Daugimias į- 
vyko atsivertimą prie tikėji
mo, Pastebėta’ žmonią baž- 

‘nyčioje, kurie per daug me
tą ją buvo apleidę.

Kovo 20 d. 5 vai. šv. .Mi
šias laikė kun. P. Raščiukas, 
laike kurią daug darbinin
ką ir darbininkių priėmė SŠ. 
Sakramentą ir skubinosi į ‘ 
darbus. Sumą atlaike kun. 
Vasys. Pamokslą pasakė 

’ kun. U/Naviekas, vienuolis 
lasaletas. Žmonią daug ėjo 
prie ŠŠ. Sakramentą. Keli 
kunigai klausė Išpažinties.

IšldlmingUs - paskutinius 
Mišparus, laikė, kun. Taškū- 
nas, asistavo kun, P. Daniū- 
nas ir kun. P. Raščiukas. 
Pamokslą pasakė vienuolis 
;kun. Navickas. Per-visas 3 
dienas žmonią buvo persi- 
khnšus bažnyčia. Apie 1,500 
priėjo Šv. Išpažinties ir apie 

. 2,000 ėjo prie Švenčiausiojo 
Sakramento.. P. Karbaus
ko vedamas choras gražiau
siai giedojo laike Mišią 'ir 
Mišparų. Solistės išlavin
tais balsais visą domę tran
kė ir žavėjo.

Didvsis altorius skendo 
. gėlėse ir žvaldą liepsnose, 

nes ten buvo parengtas sos
tas. Išganytojui ir per 40 va- 

• landą, Jo tikrasis Kūnas ir 
Kraujas buvo garbinamas 
tikinčiąją. Kunigą buvo 
daug iš visą, apylinkių para
pijų. Tai gerb. klebono kun. 
K. Urbanavičiaus meilė ir 
•rūpestis savo parapijonais 
sukvietė tiek daug darbinin
ką aprūpinti žmonių sielų 
reikalus. Rekolekęijos tęsis 
dar iki Verbos. Jas duoda 
vienuolis kun. Dr. Navickas.

»Ihišiuaudokime.

'•ir

' PBAMGA.

Amerikoje. ‘ * SaiKlnra” pa- 
Ktarajame numeryje skelbia 
šitokią kabŠegramą:

Kovo J3 paleistas Seimas. 
Nauji’ rinkimai gegužes - .12. 
Vyrai, pinigą, pinigą,, pini
gą! Prašomas Bagorius 
skubiai atvažiąoti. Kopija 
^Banteai.’* Nukelkit visą 
pažangią visuomenę laiškais,, 
pinigais Lietuvon. ^Reika- 
las skubąs. Vileišis, Grinius, 
Sleževirins, Natkevičius*”

Kaip matote' • riksmas ne- 
mažąs. Ką, ką, betišBago- 
eiaūs, tai Jau nepasinau
dos nabagai Lietuvos laisva-: 
maniai Bagočius pergyve
na ti'ansfonnatdją. Jau Jis 
ne vien Bagoeius, o L Ba- 
goerąs-Bogaezewsld:, “Kur- 
yer Cockienny’o” kampinin
kas. ‘Reiškia Jo viena koja 
Varšuvoj. ,

LEKKŲ-LIETBVIIJ
7 FBONTAS:

MŪSŲ KELIAI. DAINOS SU SAIDOMIS. 1
Tik ką esame gavę labai 

grabai apdalytą bu gaido
mis dainą knygutę. Joje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtą 
pravartu mokėti.

Kadangi ją nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 
ją .įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$1.50.

Reikalaukite pas : 

“DARBININKAS” 
366 B’way, Boston 27, Mass.

Kurie norite sužinoti pa
grindus Krikščioniu Berno- 
kratų Partijoj Lietuvoje 
kurie Ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu^ tai 
nusipirkite viršminėtą kny
gą. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulą Kun. 
Krupavičiaus.

- Kaina jos tiktai 25e.

Adresuokite: ...

B’uaij, Boston

Tel. No. 550. ;

Į F. J. REYNOLDS, M. D. 
f (RINGAILA)
Į Ofiso Valandos: — 
j Rytais iki 9 vai.
Į Po pietą nuo 2—4
| Vakarais nuo 6—9 ;1; NedSliomis nuo 1—3.
Al? Main St, ATHOL/ MASS. | j akies jr

»

IŠEGZAMINUOJUAKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu y^rglįį, 
symptomug kuriuos 
pagimdo nenormališ-
kos akys : nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bčgimąs ašarų, sausos akys,

■L

Triephone South Boston 3520. 
Namų Telefonas Aspimvall 0581 

ADVOKATAS
A. 0, ŠALNA (SHALNA)

LIETUVIS ADVOKATAS 
Balgęa du Universitetu 

Comell Vrinriiiti A, B.
G. Vfashiagton Univ. E. L, B. 

‘'DARBININKO” NAME
- (antros lubos)
866 W. Broadvay, So. Boiton.

—
■A. . ....... .. ...........

Pradžia lygiai 6 vai. vak.

r*
Po So* Bostoną pasldūlo 

šią savaitę plakatai su. riks- 
mu būk ' Lietuva esanti ant 
kranto revoliucijos ir kad 
šaukiamas masmitingas visą 
lietuviu kovo 23 Lietuvią sa
lėj, kur kalbės tik ką sugrį
žęs iš Lietuvos K. Norkus, 
Bag’očius, Mirkei sonas ir 
Neviaėkas. Reiškia visas 
‘‘keleivinis” štabas susigi
miniavęs su lenkais. O “Ke- 

burclingiei’ius 4 ‘ Kur-1 ĮBį

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tėl. S. B. 044L 

Antrai lubos—Viršuj P- P.

i GYVENIMO VIETA; . 
135 R0WE St., AUBUBNDAtX, Masb.

■ Tėl.W.,Newton 1018—R.

galvos ir' nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

AKIŲ SPECIALIAS

377a Broadway, So. Boston, Mass

v

statymais. Turėdami asavo na
muose tą knygą sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės delei maž
možio kreiptis pas ADVOKATĄ 
įsigyk ją dabar. Kaina 50c.

“DARBININKAS”
866 Broadway, Boston 27, Mass
....................................— f ‘ . J. K .. . r

Paieškojimai
Ieškau saito sūnaus Vlad£ La- 

ząrkevičįaus, kuris pirmiaus gyve
no Chicagoje. Prašau atsiliepti ; 
Lazarkevičięnė, Virteniškiai, Ma« 
lėtą paštas, Lithuania. . i

Pniešknu pimbzrollo Adomo Bielskio, 
•kilęs Iš Šimulių apskr.Z Papilės putv 
Riidllclil k« Gyveno 17 No, Plfth Su 

apie jį Mno .meldžlametpi'iinošti. 
Adresus:

167 Silver Si., Koųtlt Boston, Mim 
(21)

Šis- jau* ąntru kartu stato
mas šioje salėje veikalas, 
turi daug gražią pamokini
mų* Pirmą kartą žmonią 
buvo atsilankę labai daug ir 
kurie biivor tai gėrėjosi ne
paprastu veikalo gražumu. 
Tikimasi, kad ir šį kartą 

•''žmones skaitlingai susirinku. 
Kviečia Bengejai.

Į

JPitleškrtu pusbrolio Adolfo Bielskio, 
kilęs iš Šiaulių apsk., Papilės piu,.,‘Ru 
nikių kaimo. Gyveno 17 No. Fron; 
St-., Hmlson, .N, Y, Kas alpę jį žino 
meldžiame pranešti. Adresas: 

APOLONIJA RUČINSKIENE ’ 
(potėvais Jilclskiiite] 1

167 Sllver Street, So. Boston, Mass,

DU. J. 60RMAN i
- («pauo8us)i 8

DANTISTU ff
706 MWnBt,Mont«Do,M*«. I 
/ (K*mpw Brotd SL)| I 

‘ Tflb lrockton 6112AV. I

K Tel. 8o. Boston MM |

: DR. J. C. LANDŽIUS
I LIETUVIS GYDYTOJAS IB I 
Ii . CHIRURGAS. I
|į Gydų nitriai Ir chroūpkaa Ūgiu Į 
Ii vytų, metėtą ir valkų. Bpaplt* I 
|| nuoja kraujų,upjaudaluu, llapumą I 
I ir'tt. «avo laboratorijoj. Sutelkia 1 
IĮ patarimai latžkala kitur gyvenom I 
|| tieme. Adreeae: ' I
I 506 BROADWAY, I
II 80UTH BOSTON, MASS. I

I
 (Kampas G St lr BroadffayJ' . I
VALANDOS; 9-11, 2-4, 7^0 Į

PARSIDUODA
Į’AnSIDŪonA InbiĮl Rems 3-Jų Šri 

niymj namas Ir pikiui, 14 kumbnrlų su 
visais įtalsynials, vieta graži, artį prie 
ąyęlų.-Tinkamas žmogui sir šefanyijiu 
Kaina $6;8(K). Lengvos’ išlygos. |Waryk 
GEO ŠALTIS, 425 Brotuhvay, romu 5.

(->4) 
■ ''ta—  . . L------------- ---

Pardavimai
PARSIDUODA bučerne plilkioję Vie 

toje. Biznis gerai Išdirbtas’ir gero 
vieta; Priežastis pardavimo — einame 
į kitų biznį. Atsišaukite: 2 Berkshire 
St., Vambrldge, Mass. (24)

V

Tel. So, Boston 823 
LIBTUVYS DANTISTAS

DR. M.V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)’ 

Laikinai perkėlė ofteų po
425 BKOAnyVAY, So. Boston, MAU. 
------ —OfiaoVulandos:_____ ____  
Nuo 10 Iki 12:80 ryte lr nuo 1:10 
, Iki 0 ir nuo 6:80 iki 9, v. vak. 

Ofliaa uždarytas snbatos vakarais 
. ir nedėllomtt.

ĮS
.1^ 

leivio” burdingie'rius “Kur- ĮS. 
ver Codziennv” kovo 22 d.’^ 
paskelbė per visą savo laik-,jĮ3Į 
raščio puslapį didžiausiomis 
raidėmST^^Rė^ofeeya. ’ na 
Lihvie.” Neva iš Kauno pa
duodama būk seimą palei
dus kilus didelė.. agitacija 
Lietuvoj ir net Suv. Valsti
jose (sic), kuri vystosi į na
minį karą. Girdi lewica gru
miasi su konservatistąis.

Ir aklas mato ir durnas su
pranta neteisingumą šitos 
žinios.

Bet tas duoda suprasti a- 
pie sudarymą bendro fronto 
tarp lenką ir lietuvią “kelei- 

. rimuką.“Keleivis” ana
me numeryje skelbė, kad. pas 
juos lankėsi K. Norkus, ne
senai iš Lietuvos sugrįžęs. 
Tai gal būt jis “keleivinin- 
kus?- ir ją burdingierius len
kus painforniavo apie “re
voliuciją” Lietuvoj,

Lietuviai supraskite ne- 
prietelią pastangas suklai
dinti ir nei vienas suklaidi- 
nįmui nepasiduokite .ir per- 
spėkite savo draugus ir pa
žįstamus.

KĄ JIS PABABE

K•<w f*l &l *ol •^1

SOUTH BOSTON HARDWARE ČOMPANY
1 PAVASARIS PRAŠVITO.

Dabai*, kuomet, saulutė aukšČiaus pakilo ir sutir- 
įg pino sniegiis^ yra patogiausias j laikas, pertaisyti ir 
tĘį humaliavoti sdibas3ruv?thišiuoti rakandus ir išbal-

11 
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IK 317 WEST BROADWAY,
g Telephone So. Boston 167—W.
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atlikusį laiką prie savo stubos., Ateikite pas mus, o" J

tinti kambarius.
Buk 'Pats Penteris ir mechanikas, sunaudok

ė,
mes parduosime tavorą ir paaiškįsime kaip jis rei- į
Ida vartoti. Orderius paimame telefonu ir pristato- J 
me tavorą i namus. . Viskas atliekama greitai ir pi- g 
gial. Beikalct-nktf-e sampelių. ’ ;/7. *3;

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY |
SOUTH BOSTON, MASS. S.

' f -B

R. J. AKUNEVIŪIUS, 

258 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Office Tel. SSl. Gyv. Tel. 2O24-J.

P. K.

Brightono, Mass. Moterą 
Sąjungos 41 kp, rengia ar
batinį balią bal. 7 d. š.^nl. lie
tuvią korporacijos salėj, 
7;30 vai. vak. Pakviesta lat- 
vią orkestrą įš K.oxbury.

DimrArrsiAs avoi,
■ ’ - au>s> -

7* '

PARSIDUODA RESTAURANAS.
Parsiduoda labili pigiai. Kas iš lie
tuvių norėtiiinėr į gerų biznį inelti, ftia- 
lotiyklt greitai atsilankyti. Dalykus pa
tirsi! pribuvę..

ar. GALINIS
177 .Tefferson. St., Ne\vnrk, N. J.

X . (27)

VELYIKNĖS ATVIRUTĖS
TIK KA ATVEŽTOS Iš LIETUVOS.

v • —■ ___

Stebėtinai gražios, kokių Amerikiečiai 
nėra niekad turėję. Tautiškomis sapl- 
vomis, Velykų margučiais, Lietuviškais 
sveikinimais ir linkėjimais. Pieštos 
žymaus Lietuvos dailininko.

Sveikink sąyo gimines, draugus, pa
žįstamus, su lietuviškomis, tautiškomis 
atvirutėmis. ♦

Parsiduoda po 10e., 3 už 25c. Yra 
5 rūšių. Velykos arti. Siųsk užsaky
mus tuoj, kol dar. yra. Pamatęs ne
atsigrožėsi.

Pardavėjams-agentams duodama nuo
laida.

Kašyk ar kreipkis pas
FELIX A.. ZALECKAS,

414 Broadway, Boston 277 Mass.

. FABMA 68 AKERlįl.
Geri laukai, mūriniai namai; šiltai 

ir šaltas vųnduo Stuboj; ganyklos h 
laukai aptverti. Upelis teka pro įm
inus. Yni miško,.* molcslainė gale lau- 
viirtotl ir su gyvulinis. Verta yra tik 
vartoti ir su gyvuliais.. Verta yra di, 
syk tiek, tik už $9,500.00. Arti stotie' 
fr gero kelio, tik 25 mylios nuo Phi- 
iadelphijos vidurio miesto, ,16 mylių 
nuo galo miesto. Dėl platesnių infor
macijų rašykite pas savininkų, lie agen- 
rų.

G. .T. MAJAUSKAS 
lt. t>. No. 1, Cbllegevillbr • 

Montgomery Co., l’jr. 
(31) ■

■PARDAVIMUI' -vienuolikos kamblį 
rlų namas dviem ar trims šeimynoms, 
geriausiam stovyje. Didelis lotus, trys- 
>dfdeli tvartai užpakalyje. Labai geri 
visokiam bizniui. Kaina prieinama. Sų- 
lygog. 162 W. 6-th St., ’South Boston. 
Mass. (311

NAMAS IR KRAUTUVE
Septynių kambarių su visais Jtaisy 

mais. Nedidelę valgomų daiktų krau 
tuvė gerai pelnosi ir 'ganėtinai vietom 
garažiui. 74 Crescent Avė., Dorclies 
ter. Tel. Columbia 8521—R. ' (24 j

Reikalavimai

į 16 Metą South Bostone

r DR. H. ŠĖTONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

' 199* W. BBOADWAY 
VALANDOS: Nne 9 r. iki 7 v. vak.

i 
c
I

Tel. So. Boston 270 ,

Įj.MACDONELbM.D.
Galima tmileansti ir 

Onso Valandos : 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nua I—< 

Vakarais nuo 6 iki 9.
DM Broadway, So. Boston.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELBlNfig 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI. '

’l.

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,
252 Gold St, So. Boston, Mas&^-r; 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, s i
492 J3.. 7-th St, So. BoStpn, Mase, 

PROT. RAST. — Karolis Jankūnas,
282" Gold St., Sd? Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS —J. Svagždy^
171 W. 5-th Stn So. Boston, MasSr 

KASIĖRIUS — A. Naudžlunas,
885 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zalkis,
i Winfield St, Sb. Boston,’ Mass.-. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią • 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų vai. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 49f 
B. Seventh St, South Boston, Mass
■ . ***■ ’ * ■ . ■. • 
ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRAŠAI.

REIKALINGAS patarnavimui vaiki 
nas virš 16 metų. Gali išmokti geri, 
amatų. Darbas pastovus. Kreipkite"- 
pas P. RAYSIK, 10 Provldence Court 
Bostou. (22;

•REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo. Užmokestis gera. Platės 
nių informacijų kreipkitės sekančit 
antrašu:

P. .TARAS
26 Spring Street, S. Btllerica, Mass 

■ ’ . • (24\

REIKALINGAS VAIKINAS, kuris 
mylėtų mokintis jfotografystės. Dar 
bus aiit visados ir* mokestis gera. Ne 
praleiskite progos. Atsišaukite.

.Į; A. MOTIEJŪNAS
677 N. Mulu St., Montello, Mass 

TeL Montello 1777—J. s
(29)

ĮSIGYKITE
Lietuvos Įstatymus. Sistemati

zuotas įstatymą instrukciją ir įsa
kymą rinkinys. Surinko teisinin
kas A. Merkis, redagavo .Vyriau
siojo ribunolo Pirmininkas A. Kri 
ščiūkaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyrią. Skaityto jas ras Lietu
vos konstituciją,, apie pilietybę. 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps- 
krieią sienas, Viršininkus ir mi
liciją, kalvystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas,, muitus, miš
kus, ' vardus ir pavardes, ‘ nuosa
vybę, žemės tvarkymą, paskolas, 
prekybą, paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitą svarbią įsta
tymą.

Taip-gi telpa dokumentai arba 
iarptautinėš; sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijps ir kitą šalių. Be
galo. svarbi ir naudinga knyga. 
Kaina $1,50.

Palydovas. Geriausias ir pi
giausias vadas kelionėje.. Šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
Vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visą Lietuvos Mi
nisteriją adresus, pašto skyrią 
adersus, Lietuvos Atstovybią vi
sose šalyse adresus, visą Salią kon- 
ulių vardus ir adresus, Kauno 
miesto planą, didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug , kitą 
naudingą patarimą. Apdaryta 
tvirtais drobės. apdarais ir tinka 
visur... Kaina 50c. t

Teisią Vadovas ir Patarėjas. 
137 puslapiuose skaitytojas ras 
daug svarbią ir reikalingą legaliS- 
ką nurodymą ir pavyzdžių be? ko 
nė vienas .šiandiena negali apaci- 
ti. ;• ;

^ęi$u norite turėti pįisisekimą 
visame, kanie, tai? apaį^Žhkite 
nors pavii^ątiniai ką šios šalies į- 

’ » •' - ’ '■ ■ .v

M

Žinomi pranešu vietos ir 
apielinkes lietuviams, :jog 
laidotuves aprūpinu koge- 

pnausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į apielinkių 

miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
nąktj kreipkitės šiuom ant
rašu:

PIRMININKAS — VI. Paulauskas,
90- B Street, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — J. JaruŠa, ’ .
440 E. 6-th St., So. Boston, Masš*A 

PROT. IUŠT.— A. Janušonis,
1426 Coluinbla Rd., S. Boston, Miprt. 

į^lN. RAST. — K. Kiškis, . ’ ’
428 E. 8-th St., So. Boston, Mass, 

ržDININKAS—L. švagždis,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

TVARKDARIS ~ P. Laučka,
393 E. Fttth st, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadway, So. Boston, Mfist. 

Draugija savo susirinkimus laiko. 2r«t 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mų vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 
Seventh St, Šp.< Boston, Mass,

f

Telephonė Hay Market 1942 
ATDARA SUKATOS VAKARAIS 

L GOLOSOVCOMPANY 
MOTERŲ ir VYRŲ DRAPANŲ 

už pinigus ir ąntišmokėjimo.
Kailinių, Gražnų, Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Viktrolų. 
ir tt. Labai prieinamos kainos.

39 Washingtok Streėt 
Antros lubos. Boston, Mass,

- -

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, C0NNE0TTCUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Ėlzb. Mlelnlklenė, pirmininkė, 
44 Cedar St., Hartford, Gontu

O, Labickienė, vlce-pirminlnkė, 
90 Sbeldon Street, Hartford, Conn,

P. Lablckienė, iždininkė, ’ ' .
44 Madlson St, Hartford, Conn.

Marijona Katkauskaltė; fln. raštininkė 
16 Atlahtlc St, Hartford, Conn.

R. Pundzienč; prot. raštininkė, 
19 Walęoct St., . Hartford,. Conn.

šios draugijos* susirinkimai būna kas 
antrų neclėldienį kiekvieno, mėnesio, 
bažnytinėje galėję.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO^ 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON,MASS.

PIRMININKAS Viįičns Zaleckag, 
81 Mėrčer SU So. Boston. Maga, 

VICE-PIRM. —. Antanas. Rąstelis, 
146 Boven. St, So. Boston, Maw. 

PROT. RAST. Antanas Macejunus, 
450 E. 7-th St, So. Boston, MaSfc 

FIN. RAST. JuoA Vlukęvičlus, 
169 W. 6-th St, So. Boston,- Maat. 

KASIERIUS •Andrius Zallėckan, 
307 E. 9-th St, So, Boston. Mm* 

MARŠALKA — Alritsariilra JiiWok®B. 
. 115 Granite St.,, So, .Boston, Maaa. • v 

. D. L. K. Keistučio d^a laiko m*B» 
gimus suririnkium W pirmi 
dieni kiekvieno mW«lo' pa m 6Si*^ 

.v VAShlngton St, Bpstan, Mass.,
UOMFANY , vakare. Ateidami drauge ir* nunjąj£^g 

SNInUhnm'. »«w

K. Norkus, sandariečią 
veikėjas atvykęs iš Lietuvos; 
statosi dideliu, veikėju ir 
prąkalbinuikauja. Iš teisy-; 
bės jo esama didelio veikėjo. 
Apie tai pasakoja Zigmas 
Gilevieins, iš Alovės vai. ir 
Elena Staldinkiene ir-gi -A- 
lovės valsčiaus. .Kaip girdė
jome, tai K. Norkus Lietu- 

■ voj “pravodino” tuos žmo
nes ir ją dukterį Amerikon, 
pasiuntė Berlinan ir be Suv, 
Valstiją vizos pasiuntė. Mek* 
sikon, o ne į Suv. Valstijas, 

Ant Meksiku rąbežiaus, 
Laredos. mieste, iae žiącmęs 
užsistatr, kaip girdėjome, 

Bf dabar nežinia, 
kaip »Ją hylA pasibaigs,

, 1 ■ ■■ ■ * • t . ’ ■

Tai apie šitokius savo dar
bus K Norkus tepapasakoja 
anierikmčiams. k g. -

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima i
Pc įoš mei nCfKtUtitč džiaucftisA 
liti reninui ir anpti pasiitflcimitOMK | 
Kada mes sergame, tai musų ’ 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge- ! 
tas ir sumanus daktaras, kuris 

’< žino, kokiais keliais sugrųžlutl 
mums sveikatų.
Aš gydau naujas taipgi ir užsi- 
senėjusias ligas per daug metų. 

t4r tasai mano ilgas' praktikavi
mas* išmokino mane pagydyti li
gas ir sugrąžntl mniio pacientams 

, gerų sveikatų labai trumpu laiRit, 
) lengviausiais budais ir pigiais.

s.

A

«■

Beimij paleidus ir naujus 
Hnkįmufi IjĮetuvoj paskel
bus,. laisvamaniai Lietuvoj 
gvbltą sušitko įr šaukia visa 
gerkle paramos iŠ snvišldą

I X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI EŠANT
g aiutio .ofisas turi visus įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai- 
g gt nepaisant, imip sunki liga ir kaip ilgai, sergi, ir kaip daug sykių lm-. 
•| vat nepasisekime atgavime sveikatos,' Aš pasirengęs parodyti, Jipnū,’ 
g kų aš gailu padaryti,, jeigu Jus nmif,pavesite save gydyti. Aš gydau •• 
| šimtus kitų ligų ir gailu Jus pastatyti‘aut n’aujo tako, kuris Jus ves 
g prie išgljiam-^veikatos, kokios bsate vėrluš * >
L Mani) Giplgmo lfuinos Ym Mar -Ir. Ptitortikui
I .* • . yjjtš Mokesnio Vž patartinus

DR. MORONEY
220 ’ TREMONT STREET,' B(WM MA88.

■ . Priešais Mnjesfiė Teatrų, ’ ' :
Ofiso vfll.rn ryt, iki R va^-kasiltrii-^Nędpnėms lo vyt. iki 1 v. po plfįt

Mes esame pirkę 122,000 porų Suv. 
Valst. armijos Munson tvirtų Čevery 
kų, didumo nuo 5y>iki 12, kuris buvo 
tai didžiausia skaitlius padirbta užsa
kymu Suv. . Valstijų kontraktoriaus. 

. šie Čeverykai yra gvarantuotl 100 
; nuoš. tikros skuros, spalva, jų tamsiai 
ruda—stt. liežiuvėliais nuo vandens, ii 
dulkių apsaugojimui. Tikra jų vertė 
Šių čeverykų yra |6.00 pora. Bet mes 
tiek daug jų pirkę, ir gavę pigiau, ga 
llme jums juos parduoti po $2.95, ;

Brislųsk tikrų mlerų ir mes pastų 
slme. * Gilėsi tižmokstl paltoriui tw 
pinigus arba prlsiųsk money -.orderiu 
Jeigu Čeverykal pasirodys nė tokie, 
kaip sakome, prlsiųsk atžniy mes no
riai sugrąžinsime pinigus, j

lUTJONAL BAY STATI SH0I 
COMHUHf XVflMhln|;ton St, Bp«tan, Mmns.,
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